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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA  
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  ŠKURINJE  
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/08-30/22 
URBROJ:  2170/01-09-10-08-1 
Rijeka,  25.03.2009 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

S 22. SJEDNICE VMO ŠKURINJE 
 

22. sjednica VMO Škurinje održana je 25.03.2009. (srijeda) s početkom u 18:00 sati u prostorijama 
MO Škurinje, Save Jugo Bujkove 44 
 
Sjednici su bili nazočni: 
- Ivo Šantić, predsjednik VMO 
- Esad Sivro, zamjenik predsjednika VMO 
- Andrija Tkalčević, član VMO 
- Darko Vilenica, član VMO 
- Jakša Sabić, član VMO 
- Vedran Jakominić, tajnik MO. 
 
Ostali nazočni: 
-  

 
 

Usvajanje zapisnika s 21. sjednice VMO Škurinje: 
• Zapisnik je jednoglasno usvojen 

 
 

 

Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 
 

DNEVNI RED 
 
1. Problem parkiranja u ulici 22. Lipnja, uz U.O. Grand Prix 
2. Postavljajne sandučića povjerenja 
3. Preraspodjela neutrošenih sredstava iz fonda održavanja zelenila iz 2008.  
4. Razno 
 

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
 
 
AD 1 
 

• Predsjednik VMO g. Ivo Šantić otvorio je sjednicu sa kratkim pozdravom i upoznao vijećnike 
sa čestim pritužbama grañana na kažnjavanje nepropisno parkiranih vozila u ulici 22. Lipnja, 
u blizini U.O. Grand Prix.Vijeće je zaključilo kako je cijelo naselje pod ogromnim pritiskom 
velike količine vozila, te da su problemi sa parkirnim mjestima zajednička poveznica svim 
ulicama u naselju. Donesen jezaključak da se kontaktira Rijekpromet kako bi uveli nova 
prometna rješenja na navedenom raskrižju, te takoñer potrebu za kontaktiranjem prometne 
policije koja bi se trebala fokusirati na druge, opasnije situacije uzrokovane prometnim 
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prekršajima na podučju MO Škurinje, uz naglasak da je potrebno uglavnom kažnjavati 
vozače koji svojim parkiranjem ometaju promet, ali ne i ona tehnički nepropisna parkirana 
vozila koja ne ometaju odvijanje prometa. 

 
Zaklju čak: 

• Tajnik VMO je zadužen za pripremanje dopisa prema p rometnoj policiji i KD 
RIjekapromet 

 
 

 
AD 2 
 
Predsjednik Vijeća izvjestio je vijećnike o uspješnoj inicijativi za postavljanje sandučića povjerenja, 
čije je svečano postavljanje zakazano za 26.03.2009. godine. Na postavljanje sandučića povjerenja 
su pozvani i mediji, te se kroz razne kanale obavještavanja mora obavjestiti grañanstvo da se na 
ovaj način, anonimno i sigurno, u bilo kojem trenutku mogu obratiti policiji. 
 

Zaklju čak: 
• Tajnik VMO zadužen je za pripremanje zakuske za sve čanost postavljanja sandu čića 

povjerenja 
 
AD 3 
 
Predsjednik Vijeća MO Škurinje, gospodin Ivo Šantić predložio je članovima Vijeća da se 
neutrošena sredstva predviñena za održavanje zelenih površina u 2008. godini utroše na ureñenje 
spoja pješačke staze izmeñu ulice S. J. Bujkove i Milana Rustanbega sa ulicaom Save Jugo 
Bujkove. Članovi Vijeća jednoglasno su prihvatili prijedlog. 
 
 

Zaklju čak: 
• Tajnik VMO je zadužen pismeno obavijestiti Direkcij u za zajedni čke komunalne 

djelatnosti o odluci Viej ća, te pratiti izvršenje   
 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
Sjednica je završila u 20:00 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice. 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: Predsjednik VMO Škurinje: 
 

Vedran Jakominić Ivo Šantić 
                                         


